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واژگﺎنکلﯿدي:

نقدنه
تکتونیک در علم زمینشناسی عوامل بهوجودآورندة ساختمانها و رابطة شکل هندسی ساختمان بهوجودآمده و نیروهای مؤثر را
بازگو میکند (پورکرمانی و صدیق .)91 :2915 ،تکتونیک فعال نیز بیانگر حرکات تکتونیکی جوانترین دورة زمانی یعنی کواترنر
و بهخصوص دورة هولوسن و زمان حال است (سلیمانی .)2 :2911 ،مطالعات تکتونیک فعال از مباحث مهم در علوم زمین است
و نتایج آن برای ارزیابی مخاطرات طبیعی و برنامههای توسعه و مدیریت کاربری اراضی در مناطق پُرجمعیت کاربرد زیادی دارد
(پدرا و همکاران .)554 :5443 ،الگوی شبکة زهکشی جزو بارزترین لندفرمهای سطح زمین محسوب میشود (مقصودی و
همکاران )241 :2932 ،و به تغییرات حاصل از فعالیتهای زمینساختی بسیار حساس است (کلر و پنتیر .)222 :5445 ،زیرا
تغییر شکل در سنگ بستر بهوسیلة آشفتگی در شبکة زهکشی نشان داده میشود (ریبولینی و پاگنولو .)5 :5441 ،گاسیون و
همکاران ( )5442بر آناند که واکنش رودخانهها و شبکة زهکشی به فعالیتهای زمینساختی به شدت و نوع این فعالیتها و
 نویسندة مسئول ،تلفن43211911122 :

Email: mansorparvin@pnu.ac.ir
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اندازة نسبی رودخانهها وابسته است .بنابراین ،تحلیل ویژگیهای شبکة زهکشی به روشنساختن موقعیت ساختمانهای فعال
کمک میکند (چیچ و همکاران .)92 :5441 ،شاخصهای ژئومورفیک بهعلت سرعت و دقت باال در ارزیابی تکتونیک فعال در
مناطق وسیع کارآمدند (کلر و پینتر )221 :5445 ،و برای درک فرایندهای ژئومورفیک ،سرعت باالآمدگی حوضه ،و طبقهبندی
لندفرمها استفاده میشوند (ویجیس و همکاران .)15 :5421 ،درواقع ،شاخصهای ژئومورفیک میتوانند ناهنجاریها را در یک
سیستم زهکشی نشان دهند (الهمدونی و همکاران .)229 :5441 ،اما ،مورفومتری آنالیز ریاضی ابعاد لندفرمها است (آگاروال،
 )212 :2331و منعکسکنندة شرایط زمینشناسی و فرایندهای ژئومورفولوژی حاکم بر حوضهها در طول زمان است (هورترز و
همکاران .)142 :2333 ،ارزیابی کمّی پارامترهای مورفومتری حوضه به شناخت تأثیرات لیتولوژیکی و تکتونیکی منجر شده
(زانگ و همکاران )52 :5422 ،و برای ارزیابی فعالیت تکتونیک فعال مفید است .مطالعات زیادی در زمینة تکتونیک فعال و
شبکة زهکشی انجام شده که میتوان به موارد زیر اشاره کرد :لی و همکاران ( )2333در ارزیابی تأثیر تکتونیک بر لندفرمهای
رودخانهای در شمال غرب چین دریافتند که تکتونیک فعال با تغییر سطح اساس رودخانهها موجب تغییر شکل عوارض رودخانه
شده است .مالیک و ماهانتی ( )5441به ارزیابی تکتونیک فعال در تکامل شبکة زهکشی در هیمالیای هند پرداختند؛ نتایج بیانگر
آن است که تکتونیک منطقه نقش مهمی در ویژگیهای شبکة زهکشی دارد .چیچ و همکاران ( )5441به مطالعة تأثیرات
تکتونیک فعال بر شبکة زهکشی در جلگة ساحلی تایوان پرداختند؛ نتایج مطالعة آنان نشان داد تکتونیک فعال باعث شکلگیری
حرکات موجی رودخانه شده است .ریبولین و اسپاگنولو ( )5441به ارزیابی تأثیرات تکتونیک فعال بر شبکة زهکشی در آلپ
ایتالیا پرداختند؛ نتایج نشان داد که شبکة زهکشی منطقه تحت تأثیر تکتونیک قرار داشته؛ بهطوریکه بیشتر آبراهه مستقیم بوده
و الگوی شبکة زهکشی داربستی است.
راج ( )5425به مطالعة ارزیابی سیستم شبکة زهکشی در گجرات هند با استفاده از شاخصهای مورفومتری پرداخت؛ نتایج
حاکی از کجشدگی به سمت شرق سیستمهای زهکشی است .بایسوز ( )5421با استفاده از پارامترهای مورفومتری به ارزیابی
حوضة رودخانة پاربتی در هند پرداخت؛ نتایج نشان داد تکتونیک حوضه فعال بوده و این امر سبب پویایی سیستم رودخانه شده
است .رجایی و کرمی ( )2919در ارزیابی نقش تکتونیک در تحول ژئومورفولوژیکی کوه بزقوش آذربایجان شرقی دریافتند که
آبراهههای رتبة پایین با روند گسلهای منطقه همبستگی دارند .نگهبان و خطیب ( )2911در مطالعة آبراهههای دو طرف گسل
نصرتآباد دریافتند که باالآمدگی در خاور گسل باعث کنترل توزیع آبراههها در دو سمت آن شده است .یمانی و همکاران
( )2913به ارزیابی تأثیر نوزمین ساخت در مورفولوژی آبراهههای حوضة چله پرداختند؛ نتایج نشان داد تکتونیک فعال بر
مورفولوژی بستر رودخانة اصلی حوضه تأثیر داشته و تأثیرات تکتونیکی شبکة زهکشی متفاوتی را برای زیرحوضههای تحت
بررسی الگوسازی کرده است .بهرامی و همکاران ( )2939به بررسی تأثیر تکتونیک در ویژگیهای کمی چهار شبکة زهکشی در
شمال شرق ایران پرداختند؛ نتایج نشان داد که شاخص  aکارایی بهتری برای شناسایی تکتونیک فعال دارد و تقریباَ همة
زیرحوضهها از نظر تکتونیکی فعالاند .کرمی و همکاران ( )2931به تحلیل ناهنجاری شبکة زهکشی و ارتباط آن با تکتونیک
فعال در حوضههای شمال تبریز پرداختند؛ نتایج نشان داد همة زیرحوضهها تحت تأثیر تکتونیک فعال قرار دارند .زون زاگرس از
نظر تکتونیکی فعال بوده و همگرایی صفحة عربی -اورسیا در زاگرس شمال غربی ترکیبی از کوتاهشدگی و حرکات راستالغز
راستبر گسلهای معکوس است (بالنک آلن و همکاران .)142 :5449 ،حسامی و همکاران ( )5441میزان کوتاهشدگی زاگرس
شمال غربی را حداکثر  2میلیمتر در سال برآورد کردند .میرزایی ( )2331بر آن است که بیش از 24درصد زلزلههای ثبتشده در
ایران در زون زاگرس رخ داده و زاگرس لرزهخیزترین منطقة ایران است .شعبانی ( )2919گسل کرند را یک چشمة زمینلرزه در
استان کرمانشاه معرفی کرده است .حوضة کرند غرب در زون زاگرس چینخورده واقع شده و گسل لرزة کرند در این حوضه
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قرار دارد .بنابراین ،بهنظر میرسد تکتونیک منطقه فعال بوده و با توجه به قرارگیری شهر کرند غرب و تعداد زیادی روستا و
تأسیسات انسانی در این حوضه ،ارزیابی و برآورد تکتونیک فعال آن الزم و ضروری است .هدف از این پژوهش ارزیابی و برآورد
تکتونیک فعال حوضة کرند غرب با استفاده از تحلیل شبکة زهکشی است.
زنﯿنﺷنﺎسﯽحوضةنوردنطﺎلﻌه
نوشﻌﯿ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽوتحلﯿلسﺎختﺎريو 

حوضة آبخیز کرند غرب با روند شمالغربی -جنوبشرقی در غرب استان کرمانشاه منطبق بر محدودة سیاسی دهستان حومة
بخش مرکزی شهرستان داالهو واقع شده است (شکل  -2الف) .حوضة مورد مطالعه بین عرضهای جغرافیایی´ 91°43تا
´ 91°55شمالی و طولهای جغرافیایی´ 11°41تا ´ 11°59شرقی واقع شده است .حداکثر ارتفاع حوضة کرند غرب  5111متر
منطبق بر ارتفاعات نواکوه در جنوب حوضه و حداقل ارتفاع آن  2911متر در خروجی حوضه است (شکل  -2ب) .زهکشی
اصلی حوضه رودخانة کرند غرب بوده و براساس تقسیمبندی وزارت نیرو جزو حوضة آبخیز کرخه است.
حوضة کرند غرب از نظر زمینشناسی در زون زاگرس چینخورده واقع شده و از نظر زمینساختی ساده و مشتمل بر
طاقدیسهای حاشیه و ناودیس کرند است .طاقدیس نواکوه با روند شمالغربی  -جنوبغربی در جنوب حوضة کرند غرب
کشیده شده و این طاقدیس پالنژدار بر اثر مکانیسم چینخوردگی خمش -لغزش و سطح خنثی شکل گرفته است
(بهرامی .)93 :5425 ،طاقدیس کرند غرب دارای مکانیسم چینخوردگی حاصل از گسلش است و یک طاقدیس برگشته،
پالنژدار ،و نامتقارن است که یال جنوبی آن توسط گسل کرند غرب بریده شده است .گسل کرند غرب از نوع معکوس
بزرگ زاویه با مؤلفة راندگی است (مهندسین مشاور سنجش از دور .)11 :2911 ،گسل کرند غرب یک گسل فعال است و
بهعنوان یک چشمه لرزه در استان کرمانشاه مطرح است (شعبانی .)11 :2919 ،گسلهای فرعی حوضه دارای روندهای
مختلف است و عمدتاً از نوع گسلهای نرمالاند .حوضة مورد بحث از نظر ساختمان سنگشناسی از قدیم به جدید از
سازندهای امیران (شیل ،سیلت استون با بین الیههای ماسهسنگی) ،تلهزنگ (سنگ آهک با بین الیههای از شیل و
سنگ آهکرسی) ،آسماری– شهبازان (سنگ آهک دولومیتی ،دولومیت ،و بین الیههای از سنگ آهکرسی و شیل)،
آغاجاری (مارن و ماسهسنگ) ،نهشتههای کواترنری و ریزش و واریزه تشکیل شده است (شکل  -2ج).

زنﯿنﺷنﺎسﯽ
سطوحارتفﺎعﯽوسکونتگﺎهﻫﺎيانسﺎنﯽ؛ج)نقشة 

ﺷکل 9الف)نقشةنوشﻌﯿ حوضةآبخﯿزکﺮندغﺮب؛ب)نقشة
حوضةکﺮندغﺮب
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روشﻫﺎ

نوادو
در این پژوهش ،پس از تهیة دادههای مورد نیاز ،در محیط نرمافزار  ArcGISمحدودة حوضة کرند غرب و شبکة زهکشی
آن از  DEMمنطقه استخراج شد .آبراههها براساس روش استرالر رتبهبندی و ویژگیهای ساختاری و لیتولوژیکی حوضه
ارزیابی شد .در ادامه شاخصهای مورفومتری و ژئومورفیک (جدول  )2برای حوضة کرند غرب محاسبه شد (شکل .)5
سپس ،با استفاده از نرمافزار گوگل ارث و تصاویر ماهوارة  IRSبررسیهای اولیه درمورد شواهد ژئومورفولوژیکی تکتونیک
فعال در این حوضه انجام گرفت (شکل  .)5با مراجعة میدانی اثرهای تکتونیک فعال بر لندفرمها ارزیابی شد و در صورت
لزوم از آنها تصویربرداری شد .در ادامه نتایج حاصل از شاخصهای ژئومورفیک و مورفومتری با شواهد ژئومورفیک
تطبیق داده شد و وضعیت تکتونیک فعال در حوضة کرند غرب مشخص شد (شکل  DEM .)5ده متر سازمان
نقشهبرداری کشور ،نقشة زمینشناسی  2:244444برگة کرند غرب ،نقشة توپوگرافی  2:24444کرند غرب و تصاویر
ماهوارة  IRSو گوگلارث دادههای مورد استفاده در این پژوهشاند.
آنﻫﺎ
ﺷﺎخصﻫﺎينورﻓونتﺮيونحﺎسبة 


در این پژوهش از شاخصهای مورفومتری  ،Rb ،R ،ga ،و  Rbdاستفاده میشود .نحوة محاسبة این پارامترها (بهجز
پارامتر  )در جدول  2شرح داده شده است.
شاخص ناهنجاری سلسلهمراتبی ( :)aدر سیستم شبکة زهکشی هر آبراهة درجة  2اگر به آبراهة درجة  5وارد شود،
نظم سلسلهمراتبی دارد .اما اگر آبراههای به آبراههای با درجه بهعالوه  5و باالتر وارد شود ،اتصال مذکور دارای ناهنجاری
سلسلهمراتبی است .بنابراین ،به این آبراهههای درجة  ،2که ناهنجاری دارند ،باید بهصورت فرضی آبراهههایی اضافه شود
تا نظم سلسلهمراتبی یابد (بهرامی و همکاران .)241 :2931 ،این شاخص بهترتیب براساس رابطههای  2تا  9محاسبه
میشود:
Hai  j  2 j  2  2i 1

()2
در این رابطه  Haتعداد ناهنجاری سلسلهمراتبی i ،آبراهة مبدأ ،و  jآبراهة مقصد است.

Ha t    Hai  j * Nsi  j 

()5
در این رابطه  Hatتعداد ناهنجاری سلسلهمراتبی آبراهه برای کل حوضه،

تعداد ناهنجاری سلسلهمراتبی ،و

تعداد آبراههها در هر اتصال است (بهرامی.)321 :5429 ،
(a )  Ha t / N1

()9

در این رابطه  aشاخص ناهنجاری سلسلهمراتبی Hat ،تعداد ناهنجاری سلسلهمراتبی آبراهه برای کل حوضه ،و N1

تعداد آبراهههای واقعی رتبة  2در حوضه است (گارنیری و پیروتا.)511 :5441 ،
آنﻫﺎ
ﺷﺎخصﻫﺎيژئونورﻓﯿکونحوةنحﺎسﺒة 


در این پژوهش از شاخصهای ژئومورفیک  ،SL ،Bs ،T ،Afو  Sاستفاده میشود (جدول  .)2مقادیر بهدستآمده برای
شاخصهای ژئومورفیک  ،Bs ،Afو  SLبراساس طبقهبندی الهمدونی و همکاران ( )5441از نظر میزان فعالیت
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تکتونیکی طبقهبندی شد (جدول  )5و سپس مقدار شاخص  IATبرای حوضة کرند غرب محاسبه گردید (جدول  .)9در
این شاخص  sمجموع امتیاز کالسها و  nتعداد هر کالس است.

روشﻫﺎينورداستفﺎده

ﺷکل 5ﻓلوچﺎر پژوﻫﺶونﺮاحلاﺟﺮاي
آنﻫﺎ
ﺟدول 9پﺎرانتﺮﻫﺎينورﻓونتﺮیکوژئونورﻓﯿکونحوةنحﺎسﺒة 
رابطه

پﺎرانتﺮ
شاخص تراکم ناهنجاری
سلسلهمراتبی ()ga

2

نسبت انشعاب ()Rb

1

نسبت مستقیم انشعاب ()Rbd

1

شاخص انشعابات ()R

1

شاخص عدم تقارن حوضة
آبریز Af

3

شاخص  Tعرضی

24

شاخص شکل حوضه Bs

22

شاخص سینوزیتة رودخانه ()S

25

شاخص گرادیان طول رودخانة

1

SL

ﻓﺮنول
 ga=Hat/Aدر این رابطه  Hatتراکم ناهنجاری سلسلهمراتبی
و  Aمساحت حوضه
 Rb=Nu/Nu+1در این رابطه  Nuتعداد آبراهههای یک رده Nu+1 ،تعداد
آبراهههای یک رده باالتر
 Rbd(u-u+1)=Ndu/Nu+1در این رابطه  Nduتعداد آبراهههای رتبة ویژه که
مستقیماً به رتبة باالتر جریان دارند Nµ+1 ،تعداد آبراهههای رتبة باالتر
 R=Rb - Rbdدر این رابطه  Rbنسبت انشعاب و Rbd
نسبت مستقیم انشعاب
 Af = ( Ar /At ) × 100در این رابطه  Arمساحت قسمت راست مسیر رود اصلی و
 Atمساحت کل حوضة زهکشی
 T= Da / Ddدر این رابطه  Daفاصلة خط میانی حوضة زهکشی تا رودخانة اصلی
و  Ddفاصلة خط میانی حوضه تا خط تقسیم آب
 Bs = Bl / Bwدر این رابطه  Blطول حوضه از خروجی تا خط تقسم آب و Bw
پهنای حوضه در پهنترین قسمت حوضه
 S= C/Vدر این رابطه C ،طول رودخانه و  Vطول دره به خط مستقیم است
اختالف ارتفاع در یک مقطع
 SL  (H / L).Lدر این رابطه
مشخص ،فاصلة افقی در آن مقطع ،و  Lطول رودخانه از نقطة مرکزی مقطع
اندازهگیریشده تا سرچشمة رودخانه

ننﺒه
سیکاسی و
همکاران ()2311
شوم ()2321
گارنیری و پیروتا
()5441
گارنیری و پیروتا
()5441
کلر و پنتیر ()5445
راندل ()2331
کاننون ()2311
میلر()2329
کلر و پنتیر ()5445
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الﻫﻤدونﯽوﻫﻤکﺎران()5552
بنديارائهﺷدهتوسط 

ﺟدول  5
ﻃﺒقه

کالس3

کالس5

کالس9

(ﻓﻌﺎلﯿ کمتکتونﯿکﯽ)
بدون تغییرات
Bs < 9
Af -24> 1

(ﻓﻌﺎلﯿ نتوسطتکتونﯿکﯽ)
میزان تغییرات کم
Bs :1 -9
Af -24 :1-22

(ﻓﻌﺎلﯿ زیﺎدتکتونﯿکﯽ)
میزان تغییرات زیاد
Bs < 1
Af -24< 22

ﺷﺎخصﻫﺎ

SL
Bs
Af

ﻃﺒقهبنديﺷﺎخصIAT
ﺟدول  3

کالس5
)5/2 >(s/n

کالس3
5 - 5/ 2

کالس5
2/2 - 5

کالس9
2 - 2/ 2

)(s/n

فعالیت کم تکتونیکی

فعالیت متوسط تکتونیکی

فعالیت زیاد تکتونیکی

فعالیت شدید تکتونیکی

میزان فعالیت

IAT

یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ

حوضة کرند غرب با مساحت  591کیلومتر مربع دارای الگوی زهکشی دندریتی است و رودخانة کرند غرب زهکش اصلی
این حوضه است که در خروجی حوضه دارای رتبة  2است (شکل  .)9مجموع تعداد آبراهههای حوضه  199قطعه است
(شکل  )9و آبراهههای رتبة  2با تعداد  135بیشترین تعداد آبراهههای حوضة مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است.

ﺷکل 3نقشةﺷﺒکةزﻫکشﯽحوضةکﺮندغﺮب
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ﺷﺎخصﻫﺎينورﻓونتﺮي

نحﺎسﺒة

برای محاسبة شاخص  ،aنخست براساس رابطة  2تعداد ناهنجاریهای سلسلهمراتبی هر اتصال آبراهه محاسبه شد
(جدول  .)1پس از آن تعداد ناهنجاری آبراههها در هر مسیر ذکرشده در جدول  5براساس نقشة شبکة زهکشی حوضة
مورد مطالعه شمارش شد .آبراهههای اتصاالت  1→3و  1→5بهترتیب با مقادیر  12و  21بیشترین فراوانی ناهنجاری و
آبراهههای اتصال 2→4کمترین فراوانی ناهنجاری را دارا میباشند (جدول  .)5تعداد ناهنجاری سلسلهمراتبی آبراهههای
کل حوضة کرند غرب  194عدد و تعداد آبراهههای رتبة  2واقعی این حوضه  135عدد است .بنابراین ،براساس رابطة 9
مقدار شاخص  aبرای حوضة مورد مطالعه  2/11محاسبه شد که بیانگر فعالبودن تکتونیک حوضة مورد مطالعه است.
ﺟدول 5پﺎرانتﺮﻫﺎيHaوHatدرحوضةنوردنطﺎلﻌه
نسﯿﺮ
Ha

= Hat

نجﻤوع

1→3
2

1→4
9

1→5
1

2→4
5

2→5
1

3→5
1

-

12

94

21

2

55

22

-

12

34

911

24

295

14

194

شاخص تراکم ناهنجاری سلسلهمراتبی ( )gaحوضة رودخانة کرند غرب براساس رابطة  1محاسبه شد .میزان پارامتر
 Hatدر حوضة کرند غرب  194آبراهه است و مساحت این حوضه نیز  591کیلومترمربع است .مقدار شاخص  gaبرای
حوضة مورد مطالعه ( 9/41متر /کیلومترمربع) است که حاکی از تکتونیک فعال حوضة کرند غرب است .نسبت انشعاب
ارتباط نزدیکی با الگوی اتصال شبکة زهکشی دارد (شوم .)122 :2321 ،استرالر ( )2311بر آن است که نواحی کوهستانی
و پُرشیب دارای نسبت انشعاب باال بوده و حوضههای دارای نسبت انشعاب باال از لحاظ فعالیتهای تکتونیکی فعالاند
(یمانی و همکاران .)12 :2913 ،نسبت انشعاب حوضة کرند غرب  1/5است و این میزان بیانگر ناهمواری باال،
تکتونیزهبودن ،و ادامة فعالیت تکتونیکی در حوضة کرند غرب است .شاخص نسبت مستقیم انشعاب ( )Rbdبراساس رابطة
 1محاسبه شده و تفاوت آن با شاخص نسبت انشعاب حذف آبراهههای ناهنجار در هر رتبه است .به عبارتی ،آبراهههایی
که مستقیماً وارد رتبة باالتر خود نشده و بهصورت ناهنجار وارد رتبههای باالتر شدهاند در این شاخص حذف شدهاند.
میزان شاخص  Rbdحوضة کرند غرب  5/11است که بیانگر تکتونیک فعال این حوضه است (جدول  .)2شاخص
انشعابات ()Rبراساس رابطة  1محاسبه شده و میزان آن برای حوضة مورد مطالعه  2/11است که حاکی از تکتونیک فعال
حوضة کرند غرب است (جدول .)9
ﺟدول 2پﺎرانتﺮﻫﺎيRbdوRدرحوضةکﺮندغﺮب
نسﯿﺮ

1→2

2→3

3→4

تعداد آبراهه
تعداد آبراهههای یک رتبة باالتر

911

11

22

242

94

2

Rb

Rbd

R

1/1

5/11

5/41

ﺷﺎخصﻫﺎيژئونورﻓﯿک

نحﺎسﺒة

شاخص عدمتقارن ( )Afبه ارزیابی کجشدگی ناشی از فعالیتهای تکتونیکی در حوضههای زهکشی میپردازد
(الهمدونی و همکاران .)221 :5441 ،در رودخانههای در حال تعادل میزان شاخص  Afحدود 24درصد بوده که بیانگر
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وجود تقارن زهکشهای فرعی نسبت به آبراهة اصلی و در نتیجه فقدان کجشدگی بر اثر باالآمدگی خواهد بود .مقادیر
بیش از 24درصد بیانگر عمل باالآمدگی در ساحل راست و کمتر از 24درصد بیانگر باالآمدگی در ساحل چپ آبراهة اصلی
است (مقصودی و همکاران .)259 :2934 ،در حوضة کرند غرب میزان شاخص عدم تقارن 95درصد بوده که حاکی از
عدم تقارن ،کجشدگی ،و تکتونیک فعال این حوضه است (شکل  -1الف) .شاخص تقارن توپوگرافی عرضی ( )Tبرای
ارزیابی نامتقارنبودن حوضه و بررسی تکتونیک فعال بهکار گرفته میشود .رندل ( )2331بر آن است که میزان این
شاخص در همة حوضهها بین  4تا  2بوده و در حوضههای کامالً متقارن میزان این شاخص صفر بوده و با افزایش عدم
تقارن مقدار شاخص  Tافزایش مییابد .در این شاخص مقادیر عددی نزدیک به  2بیانگر تکتونیک فعال است .در این
پژوهش مقادیر پارامترهای  Daو  Ddدر  51نقطه از مسیر رودخانة کرند غرب اندازهگیری شد (شکل  -1ب) .در ادامه
از مجموع این اندازهگیریها میانگین گرفته شد و عدد بهدستآمده نمایندة کل مسیر رودخانه است .میزان این شاخص
برای حوضة کرند غرب  4/51بوده و بیانگر عدم تقارن حوضه و فعالبودن تکتونیک آن است .شاخص نسبت شکل
حوضه ( )Bsبرای ارزیابی میزان کشیدگی شکل حوضه و بررسی تکتونیک فعال بهکار میرود .بوربانک و ادرسون
( )5442بر آناند که با کاهش میزان باالآمدگی در طول زمان شکل حوضه بهتدریج دایرهای شده و حوضههایی با
تکتونیک فعال دارای شکل کشیدهاند .بنابراین ،هر چه مقدار شاخص  Bsبیشتر باشد حوضه از لحاظ تکتونیکی فعال
است .میزان شاخص نسبت شکل برای حوضة کرند غرب  9بوده که بیانگر شکل کشیده و تکتونیک فعال حوضة مورد
مطالعه است (شکل  -1ج) .شاخص سنیوزیتة رودخانه ( )Sبرای ارزیابی تأثیر تکتونیک فعال بر رودخانه بهکار رفته و
مقادیر  2این شاخص بیانگر مسیر رودخانة مستقیم و تکتونیک فعال است .مقادیر بین  2تا  2/2نیز بیانگر فعالیت نسبی
تکتونیک و حالت مئاندری کم رودخانه و مقادیر بیش از  2/2بیانگر حالت مئاندری شدید رودخانه و فعالیت کم تکتونیک
است (تیواری و همکاران .)11 :5421 ،میزان شاخص سینوزیتة رودخانة کرند غرب  2/41است که بیانگر تأثیر تکتونیک
فعال در حوضة این رودخانه است (شکل  -1د) .شاخص گرادیان رودخانه ( )SLبه تغییرات شیب رودخانه بسیار حساس
است .این حساسیت برآورد میزان روابط موجود بین فعالیتهای تکتونیکی ،مقاومت سنگ ،و توپوگرافی را امکانپذیر
میکند (یمانی و همکاران .)11 :2913 ،مقادیر شاخص  SLدر مناطق فعال تکتونیکی باال بوده (کلر و پنتیر)294 :2331 ،
و هر چه مقادیر آن بیشتر باشد تکتونیک آن منطقه فعالتر است .میزان شاخص  SLرودخانة کرند غرب  551است که
مقادیر این شاخص نیز بیانگر فعالبودن تکتونیک در حوضة کرند غرب است (جدول .)1
ﺟدول 5نقﺎدیﺮﺷﺎخص()Slدرحوضةآبخﯿزچله

ارتفﺎع()m
2294-2914

نقطةنﯿﺎنﯽ()m
2122

)h(m

)L(m

224

21214

)L(m
52112

Sl
551
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يآنﻫﺎدرحوضةکﺮندغﺮب؛الف)ﺷﺎخصعودمتقوﺎرندرحوضوةکﺮنود

ﺷﺎخصﻫﺎينورﻓولوژیکوپﺎرانتﺮﻫﺎ

ﺷکل 5نحﺎسﺒة
غﺮب()AF؛ب)ﺷﺎخصتقﺎرنتوپوگﺮاﻓﯽعﺮضﯽ()Tدرحوضةکﺮندغﺮب؛ج)ﺷﺎخصﺷکلحوضوه()Bsدرحوضوةکﺮنود
غﺮب؛د)ﺷﺎخصسﯿنوزیتةرودخﺎنه()Sدرحوضةکﺮندغﺮب

ﺷواﻫدژئونورﻓولوژیکﯽحﺎصلازتکتونﯿکﻓﻌﺎل

شبکة زهکشی به حرکات تکتونیکی بسیار حساس است و راهنمای خوبی برای شناسایی شواهد تکتونیک فعال است
(ریبولین و پاگنولو .)5 :5441 ،از مهمترین شواهد ژئومورفولوژیکی تکتونیک فعال در حوضة کرند غرب دیوارههای گسلی
راندگی کرند غرب است (شکل  -2ب) .دیوارههای قائم ،فرسایشنیافته ،و عدم تشکیل کوهپایه در دامنههای طاقدیس
کرند در شمال حوضه (شکل  -2الف) بیانگر فعالبودن این گسل است .وجود سطوح مثلثیشکل در دامنههای نواکوه در
جنوب حوضه و عدم شکلگیری کوهپایه و وجود خط کنیک مشخص از دیگر شواهد تکتونیک فعال حوضة کرند غرب
است (شکل  -2ج) .آبراهههای جابهجاشده و مئاندرهای بریدهشده (شکل  -2د) و دیوارههای عمودی و پُرشیب بستر
آبراههها که بیانگر باالآمدگی منطقه بوده (شکل  -2و) از دیگر شواهد ژئومورفیک تکتونیک فعال حوضة کرند غرب
است .عدم تقارن حوضه و شبکة زهکشی آن و همچنین طول بیشتر آبراههها در ساحل چپ رودخانه از دیگر شواهد
ژئومورفولوژیکی تکتونیک فعال در حوضة مورد مطالعه است.
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ﺷکل 2الف)عدمتشکﯿلکوﻫپﺎیهدرارتفﺎعﺎ ﺷﻤﺎلﯽحوضةکﺮندغﺮب(تصویﺮپنکﺮنﺎتﯿکنﺎﻫوارة)IRS؛ب)نﻤﺎیﯽازدیوارة
گسلتﺮاستﯽکﺮنددرﺷﻤﺎلﺷهﺮکﺮندغﺮب(دیدروبهﺷﻤﺎل)؛ج)تصویﺮگوگلارثازسطوحنثلثﯽوعدمتشکﯿلکوﻫپﺎیه
درارتفﺎعﺎ ﺟنوبﯽحوضه؛د)تصویﺮگوگلارثازنئﺎندرﻫﺎيبﺮیدهﺷدهوتﻐﯿﯿﺮا بستﺮآبﺮاﻫه؛و)نﻤﺎیﯽازدیوارةشﺎئمبستﺮ
آبﺮاﻫه(دیدروبهﺟنوب)

بحث
حوضة کرند غرب در منطقة چینهای برگشته در زون زاگرس چینخورده واقع شده و گسل فعال کرند غرب در این
حوضه قرار دارد .باچمانوف و همکاران ( )5449عامل اصلی تکتونیک فعال زاگرس شمال غربی را ارتباط گسلهای
پنهان با چینها میدانند .در پژوهش حاضر وضعیت تکتونیک فعال حوضة کرند غرب براساس ویژگیهای شبکة زهکشی
ارزیابی شد .شبکة زهکشی حوضة کرند غرب دارای ناهنجاری سلسلهمراتبی است و آبراهههای رتبة  2بیشترین میزان

حلﯿلویژگﯽﻫﺎيﺷﺒکةزﻫکشﯽ

ارزیﺎبﯽتکتونﯿکﻓﻌﺎلحوضةرودخﺎنةکﺮندغﺮببﺎاستفﺎدهازت

 251

ناهنجاری را داراست (شکل  1الف) .تعداد آبراهههایی با ناهنجاری سلسلهمراتبی در حوضة مورد مطالعه  211آبراهه است
که در کل حوضه پراکنش دارند (شکل  -1الف) .این امر بیانگر تأثیر فعالیتهای تکتونیکی بر شبکة زهکشی حوضة کرند
غرب است .مقادیر شاخصهای  aو  gaنیز بیانگر ناهنجاری در شبکة زهکشی و فعالبودن تکتونیک حوضة مورد
مطالعه است .آبراهههای رتبة  2و  5بهترتیب 11/1درصد و 21/2درصد تعداد آبرهههای حوضه را به خود اختصاص و این
امر بیانگر ناهنجاری سلسلهمراتبی آبراهه و همچنین نسبت انشعاب باال در حوضة کرند غرب است .مقادیر پارامترهای
 Rbdو  Rنیز بیانگر ناهنجاری سلسلهمراتبی و تأثیرپذیری شبکة زهکشی حوضة کرند غرب از فعالیتهای تکتونیکی
است .در این پژوهش شاخصهای ژئومورفیک برای ارزیابی شکل حوضه و کجشدگی آن و بررسی وضعیت رودخانة
اصلی بهکار رفتهاند .مقدار شاخص ( )Afدر حوضة کرند غرب بیانگر تکتونیک فعال و باالآمدگی در سمت چپ رودخانة
کرند غرب بوده که با توجه به جهت شمالغربی -جنوبشرقی این رودخانه باالآمدگی سمت چپ رودخانة ناشی از
باالآمدگی طاقدیس کرند در اثر کوتاهشدگی زاگرس و جنبش راندگی کرند در یال جنوبی آن است (شکل  -1ب).
براساس شاخص ارائهشده توسط الهمدونی و همکاران ( ،)5441میزان شاخص ( )Afحوضة کرند غرب در کالس  2با
فعالیت شدید تکتونیکی قرار میگیرد (جدول  .)1میزان شاخص ( )Tحوضة کرند غرب بیانگر عدم تقارن توپوگرافی و
طول بیشتر آبراهههای سمت چپ این حوضه است (شکل  -1ج) و نشاندهندة دخالت تکتونیک فعال و باالآمدگی
ساحل چپ رودخانه است .میزان شاخص ( )Bsحوضة کرند نشان میدهد باالآمدگی جبهههای کوهستانی ناشی از
تکتونیک فعالتر از فرایندهای فرسایشی است و شکل حوضة کرند غرب کشیده است و براساس طبقهبندی الهمدونی و
همکاران ( )5441در کالس  5با فعالیت متوسط تکتونیکی قرار دارد .میزان شاخص ( )Sرودخانة کرند غرب نشان میدهد
این رودخانه بهعلت تکتکونیک فعال به حالت تعادل نرسیده و دارای حالت نسبتاً مستقیم است (شکل  -1د) .میزان
شاخص ( )SLرودخانة کرند غرب بیانگر تغییرات شدید در نیمرخ طولی رودخانه بهعلت تکتونیک فعال بوده و براساس
طبقهبندی الهمدونی و همکاران ( )5441در کالس  2با فعالیت زیاد تکتونیکی قرار دارد (جدول  .)1براساس شاخص
 IATحوضة کرند غرب از نظر فعالیت تکتونیکی در کالس  2با فعالیت شدید تکتونیکی قرار میگیرد .تعداد بسیار زیاد
آبراهههای رتبة پایین در حوضة کرند غرب بهعنوان یک شاهد ژئومورفیک تأییدکنندة وجود ناهنجاری در شبکة زهکشی
و تکتونیک فعال در این حوضه است و نتایج شاخصهای مورفومتری را تأیید میکند .عدم تقارن حوضه ،رودخانة کرند
غرب ،و شبکة زهکشی و طول بیشتر آبراههها در سمت چپ رودخانه شواهد ژئومورفولوژیکی تأییدکنندة مقادیر
شاخصهای  AFو  Tاست .عدم تشکیل کوهپایه و دامنههای کامالً مشخص و مستقیم و شکل کشیدة حوضة کرند
غرب تأییدکنندة میزان شاخص  BSاست .میزان شاخص تغییرات نیمرخ طولی رودخانه ،دیوارة قائم مسلط بر بستر
رودخانه ،جابهجایی آبراههها ،مئاندرهای بریدهشده ،و حالت خطی رودخانه از جمله شواهد ژئومورفولوژیکی فعالبودن
تکتونیک حوضه و بستر رودخانه بوده که نتایج شاخصهای  SLو  Sرا تأیید میکنند .تنوع لیتولوژیکی حوضة کرند غرب
بسیار کم بوده و سطح دشت از نهشتههای کواترنری و ارتفاعات نیز عمدتاً از سازند آسماری -شهبازان تشکیل شده
است .بنابراین ،تنوع لیتولوژیکی و تناوب سازندهای فرسایشپذیر و فرسایشناپذیر در مقادیر شاخصهای مورفومتری و
ژئومورفیک تأثیر نداشته و مقادیر آنها تحت تأثیر فعالیتهای تکتونیکی است.
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سلسلهنﺮاتﺒﯽدرحوضةکﺮندغﺮب؛ب)بﺎالآندگﯽسﺎحلچپرودخﺎنةکﺮندغﺮب؛ج)عدم

آبﺮاﻫهﻫﺎیﯽبﺎنﺎﻫنجﺎري

ﺷکل 5الف)
تقﺎرنحوضهوﻃولبﯿشتﺮآبﺮاﻫهﻫﺎدرسﺎحلچپرودخﺎنه؛د)حﺎل نستقﯿمرودخﺎنهوعدمتشکﯿلکوﻫپﺎیه

بنديﺷﺎخصﻫﺎيژئونورﻓﯿکننطقةنوردنطﺎلﻌهبﺮاسﺎسﺷﺎخصIAT

ﺟدول  5
ﻃﺒقه

IAT

S /n

9/33

4
3

Bs
کالس 5

کالسﺷﺎخصﻫﺎينورﻓولوژیک

SL
Af
کالس 2

کالس 2

نتﯿجهگﯿﺮي

در این پژوهش متناسب با هدف آن و برای ارزیابی تکتونیک فعال از شاخصهای مورفومتری برای ارزیابی وضعیت
ناهنجاری شبکة زهکشی از شاخصهای ژئومورفیک  ،T ،AFو  BSبرای ارزیابی کجشدگی حوضه و شکل حوضه و از
شاخصهای  SLو  Sبرای ارزیابی وضعیت رودخانة اصلی استفاده شد .ناهنجارهای شبکة زهکشی حوضة کرند غرب
توسط شاخصهای مورفومتری ارزیابی شد و نتایج آنها بیانگر وجود ناهنجاریهای سلسلهمراتبی در شبکة زهکشی این
حوضه تحت تأثیر تکتونیک فعال است .این ناهنجاری بهصورت تعداد بسیار زیاد آبراهههای رتبة  2نموده یافته؛
بهطوریکه میزان پارامتر  Hatدر حوضة کرند غرب  194آبراهه بوده که از این تعداد  251آبراهه مرتبط به ناهنجاری
سلسلهمراتبی آبراهههای رتبة  2است .ناهنجاری آبراهههای رتبة  2عالوه بر شاخصهای ناهنجاری سلسلهمراتبی و
تراکم آن در شاخصهای انشعابات تأثیرگذارند .نتایج حاصل از بهکارگیری پارامترهای مورفومتری توسط بهرامی و
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همکاران ( )2939در حوضههای پیران و پاتاق در حاشیة حوضة مورد مطالعه بیانگر مشابهت مقادیر آنها با نتایج این
پژوهش بوده و بیانگر تکتونیک فعال این حوضهها و زون زاگرس شمال غربی است .نتایج شاخصهای ژئومورفیک نیز
بیانگر باالآمدگی ساحل چپ رودخانة اصلی بهعلت جنبش راندگی کرند غرب بوده و این امر سبب کجشدگی حوضه و
عدم تقارن شبکة زهکشی در حوضة کرند غرب شده است .همچنین ،شکل کشیده و ناهنجاریهای نیمرخ طولی و بستر
رودخانه نیز بیانگر تکتونیک فعال این حوضه است .نتایج شاخصهای ژئومورفیک حاکی از تکتونیک فعال با شدت زیاد
در حوضة کرند غرب است .نتایج حاصله از تحلیل شاخصهای ژئومورفیک و ارزیابی شواهد ژئومورفیک توسط یمانی و
همکاران ( )2934و مقصودی و همکاران ( )2934در حوضههای چله و کفراور در جنوب حوضة کرند غرب مشابه نتایج
پژوهش حاضر بوده و بیانگر فعالیت تکتونیکی در این حوضهها و زون زاگرس شمال غربی است .نتایج شاخصهای
مورفومتری ،شاخصهای ژئومورفیک ،و شواهد ژئومورفولوژی تکتونیک فعال در حوضة کرند غرب تأییدکنندة یکدیگر
بوده و بیانگر تکتونیک فعال حوضة کرند غرب است .براساس نتایج این پژوهش ،میتوان اذعان کرد فعالیتهای
تکتونیکی در حوضة کرند غرب بهصورت باالآمدگی کلی حوضه و همچنین باالآمدگی ساحل چپ رودخانه بهعلت جنبش
گسل فعال کرند است .این امر با نتایج مطالعات بالنک آلن و همکاران ( ،)5449باچمانوف و همکاران ( ،)5449و حسامی
و همکاران ( ،)5441که به باآلمدگی زاگرس شمال غربی معتقد بودهاند ،همخوانی دارد .فعالبودن تکتونیک حوضة کرند
غرب و همچنین کل محدودة زاگرس شمال غربی میتواند سبب ایجاد مخاطرات ناشی از تکتونیک فعال همچون زلزله
شود .بنابراین ،مدنظر قراردادن این شرایط در برنامهریزیهای عمرانی و مباحث مدیریتی الزم و ضروری است.
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ننﺎبه
بهرامی ،ش.؛ اکبری ،ا .و معتمدی راد ،ال .)2939( .تحلیل ژئومتری حوضههههای زهکشهی بها اسهتفاده از شهواهد ژئومورفولهوژی
تکتونیک (مطالعة موردی :چهار حوضة زهکشی صدخرو ،کالته سادات ،فاروب رومان ،و گلیان) ،مجلة فضهای جغرافیهایی،
ش .11
بهرامی ،ش.؛ تقویمقدم ،ا .و زنگنه اسدی ،م .ع .)2931( .کهارایی شهاخصههای ژئومورفهومتری شهبکة زهکشهی جههت ارزیهابی
تکتونیک فعال در حوضههای باغرود ،بوژان ،زاوین ،و سررود در شمال شرق کشور ،مجلة آمایش جغرافیا فضا ،ش .52
بهرامی ،ش.؛ مقصودی ،م .و بهرامی ،ک .)2939( .بررسی نقش تکتونیک در ناهنجاری مورفومتری شبکة زهکشی در چهار حوضة
آبخیز در زاگرس ،مجلة پژوهشهای جغرافیایی طبیعی ،ش .11
بهرامی ،ش.؛ اکبری ،ا .و معتمدی راد ،م .)2939( .تحلیل ژئومتری حوضههای زهکشی با استفاده از شواهد ژئومورفولوژی تکتونیک
(مطالعة موردی :چهار حوضة زهکشی صدخرو ،کالته سادات ،فاروب رومان و گلیان) ،مجلة فضای جغرافیایی.)11(21 ،
پورکرمانی ،م .و صدیق ،ح .)2915( .پدیدههای ژئومورفولوژیکی حاصل از گسل تبریز ،مجلة جغرافیا و توسعه.11-91 :5 ،
رجایی ،ع .و کرمی ،ف .)2919( .نقش زمینساخت در تحول زمینریختشناسی پایکوهای شمالی کوه بزقوش ،مجلة علهوم زمهین،
.25-22 :59
سلیمانی ،ش .)2911( .رهنمودهایی در شناسایی حرکات تکتونیکی فعال و جوان «با نگرشی بهر مقهدمات دیرینههشناسهی ،تههران:
انتشارات مؤسسة بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله.
شعبانی ،ا .)2919( .برآورد خطر زمینلرزة گسترة کرمانشاه -سنندج به روش احتمالی ،پایاننامة کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
کرمی ،ف.؛ خطیبی ،م .و اباذری ،ک .)2931( .تحلیل ناهنجاریهای شبکة زهکشی و ارتباط آن با تکتونیک فعال در حوضههههای
آبریز شمال تبریز ،مجلة ژئومورفولوژی کمی ،ش  ،2شمارة پیاپی .52
مقصودی ،م.؛ جعفری اقدم ،م .و باقری سیدشکری ،س .)2932( .تحلیل عوامل مهؤثر در آنومهالی شهبکة زهکشهی تاقهدیس نسهار
(زاگرس شمالغربی) ،فصلنامة تحقیقات جغرافیایی.292-241 :241 ،
مقصودی ،م.؛ جعفری ،م.؛ باقری سیدشکری ،س .و مینایی ،س .)2934( .بررسی تکتونیک فعال حوضة آبخیز کفرآور با اسهتفاده از
شاخصهای ژئومورفیک و شواهد ژئومورفولوژیکی ،فصلنامة توسعة جغرافیا ،ش .52

مهندسین مشاور سنجش از دور ( .)2911گزارش زمینشناسی حوضة الوند ،ج  ،2سازمان آب منطقهای کرمانشاه.
نگهبان ،م .و خطیب ،م .م .)2911( .بررسی تکتونیک فعال به روش تراکمسنجی آبراههها در اطراف گسل نصرتآباد (خاور ایهران)،
بیستودومین همایش زمین شناسی کشور.
یمانی ،م.؛ باقری سیدشکری ،س .و جعفری اقدم ،م .)2913( .تأثیر نوزمینساخت در مورفولهوژی آبراهههههای حوضهة آبریهز چلهه
(زاگرس غربی) ،مجلة محیط جغرافیایی.15-11 :2 ،
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